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Het licht van Pasen
Wanneer vele paaskaarsjes branden,
is dat een prachtig gezicht.
Want dan zie je iedereen,
als in een zee van licht.
Het licht van Jezus in de straat,
op school, op elk plein.
In alle steden, klein en groot,
Zou het dan vrede zijn!
De grote vraag dus, waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin,
hoe krijgen we dit zuivere licht,
de hele wereld in?
Hoe wandelt het naar stad en land,
naar mensen groot en klein.
Hoe wandelt het de huizen in,
om er voorgoed te zijn?
Ik heb er over nagedacht,
en heb mijn antwoord klaar,
Het licht komt er door jou en mij,
wij zijn die wandelaar.

Namens het team van de Oranjeschool, gezegende Pasen!
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Kind op Maandag
De komende weken gaan de verhalen natuurlijk over het wonder van Pasen,
Het wonder waar wij van mogen delen!
Week 13 ■ 26/03 - 30/03
Een nieuw begin
Marcus 14: 32-52, 15: 1-15 en 16: 1-8
In het verhaal van de eerste week zei Jezus tegen de dochter van Jaïrus: Sta op! Deze week horen we
hoe Jezus zelf sterft. Maar ook bij hem klinkt een stem: ‘Sta op!’ Het graf is leeg. God maakt een
nieuw begin.
Week 14 ■ 03/04 - 06/04
Ik luister
1 Samuel 1 en 1 Samuel 2: 1-26
God luistert naar mensen, zelfs als ze heel zachtjes bidden. Dat ontdekt Hanna die in de tempel haar
verdriet voor de Heer neerlegt. Dat het voor mensen soms moeilijk is om te luisteren, blijkt uit het
verhaal over de zonen van Eli. Hun vader is priester, maar zij doen verkeerde dingen.

Jarigen
De komende weken zijn de volgende juf en kinderen jarig:
26 maart: juf Désirée
28 maart: Lian (groep 8)
29 maart: Loveth (6)
30 maart: Bart (2) en Esmée (7)
31 maart: Emke (5b)
3 april: Max (6)
4 april: Jason (3a)
6 april: Hidde (2)
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

NIEUWSBRIEF 2017/2018 – nummer 12
Oranjeschool Vroomshoop – Ieder kind zijn talent!

Pagina 2

Nieuws uit de groepen
De komende periode zijn er (weer) een aantal wisselingen wat personeel betreft.
Juf Rilana komt weer terug en gaat vanaf de meivakantie de woensdag (om de week) en de
donderdag en vrijdag werken, zij komt terug in groep 4a. Juf Veroni gaat aan het eind van de week
terug naar groep 6. Zij werkt dan de maandag, dinsdag en woensdag (om de week) in groep 4a en de
donderdag en vrijdag in groep 6.
Juf Joanne gaat met zwangerschapsverlof, zij zal op maandag t/m woensdag vervangen worden door
juf Kelly Derks. Juf Joanne we wensen je een hele fijne tijd toe!
Na de meivakantie gaat juf Bertine groep 5a weer les geven op woensdag (om de week), donderdag
en vrijdag. We zijn erg blij dat juf Bertine en juf Ineke (nu in de instroomgroep) hun taken dan weer
op kunnen pakken!
Dat betekent dat er dan een einde komt aan de invalperiode van juf Wendy. Namens alle kinderen,
ouders en collega’s willen we juf Wendy ontzettend bedanken voor alles wat ze dit jaar voor de
Oranjeschool en in het bijzonder groep 5a gedaan heeft en we wensen ook jou een hele fijne tijd
toe!

Opbrengst Bag 2 School
De Bag 2 School actie heeft het mooie bedrag van €421,80 opgeleverd. We hebben met elkaar 1406
kilo kleding ingezameld, daar mogen we heel trots op zijn! Voor het geld hebben we een mooie
bestemming, hierover volgt verderop in het jaar meer informatie in de nieuwsbrief. In het najaar
doen we weer mee, u kunt dus blijven inzamelen!

Opbrengst zendingsgeld
We hebben €287,28 euro ingezamelld voor stichting Philadelphia Namibie, dat is een prachtig
bedrag! Het nieuwe zendingsdoel wordt z.s.m. bekendgemaakt. Wat het doel ook wordt, laten we
daar met elkaar ook weer flink de schouders onder gaan zetten!
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Verkeersbrigadiers gezocht (herinnering)
Omdat er per ingang van volgend schooljaar 6 ouders stoppen met brigadieren zijn we dringend
op zoek naar nieuwe verkeersbrigadiers!
Opgeven kan bij Petra Visser of bij mij.
Omdat er geen brigadiers beschikbaar zijn zullen er ook vanaf de voorjaarsvakantie geen
verkeersbrigadiers zijn voor de kinderen van groep 3 om 11.45 op de vrijdagen. Ouders van groep 3
willen jullie daarom ook na de voorjaarsvakantie de kinderen op vrijdag op school ophalen?
De vacature van verkeersouder is inmiddels vervuld. Irene Maris en Bas Hornstra gaan deze rol van
Gerrinda Vos overnemen, Irene en Bas veel succes en plezier met jullie nieuwe taak!
Vriendelijke groet, Erik Schutmaat

Doekoe-actie COOP
Ook dit jaar organiseert supermarktenketen Coop de ‘Doekoe scholenactie’. Deze actie vindt plaats
van maandag 19 maart t/m zondag 22 april. Hoe spaar je mee? · Spaar gratis Doekoe-munten bij
actieproducten in de Coop winkels voorzien van een speciaal Doekoe-kaartje. (elke week zijn er 5
actieproducten) · Schenk je Doekoe aan onze school in de display in de Coop winkel. · Zo spaart onze
school een mooi bedrag aan sport- en spelmaterialen voor sportdagen en gymlessen. Deze week
krijgen de leerlingen een folder mee met daarop aanvullende informatie en een kleurplaat waarmee
ze leuke prijzen kunnen winnen. Kijk daarnaast voor meer info op: www.coop.nl/doekoe

OM(over na te)DENKEN:
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Agenda
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
2 april
3 april
9 april
10 april
10 en 11 april
12 april
17 t/m 19 april
Vrijdag 20 april
24 april
25 april
27 april t/m 11 mei

Schoolfotograaf
Grote Rekendag
Paasviering, alle kinderen zijn om 13.30 vrij!
Goede Vrijdag, vrij
Tweede Paasdag, vrij
Sponsorloop groep 5 t/m 8
Volgende nieuwsbrief
Schoolreis groep 1/2
Schoolvoetbal
Verkeersexamen
Eindtoets groep 8
Koningsontbijt en Koningsspelen
Schoolkorfbal groep 3 en 4
Schoolkorfbal groep 5 t/m 8
Meivakantie

In de mail van donderdag 22 maart over de Paasmaaltijd heeft gestaan dat de kinderen van
30 april t/m 2 april vrij zijn met Pasen, dat moet natuurlijk zijn 30 maart t/m 2 april.
In de schoolgids staat dat het Koningsontbijt en de Koningsspelen donderdag 26 april
worden gehouden, maar dit is niet juist. De Koningsspelen worden landelijk georganiseerd
op de laatste vrijdag voor de meivakantie. Omdat de meivakantie dit jaar op vrijdag 27 april
(Koningsdag) beginnen, zijn de Koningsspelen dus op vrijdag 20 april. Over de invulling van
deze dag wordt u nog geïnformeerd.
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